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التغيرات المرضية في كبد وأمعاء الجرذان الناجمة عن التسمم التجريبي بالمستخلص
الكحولي لثمار نبات الحنظل
أصيل محمد رحاوي و صموئيل أوشعنا يوخنا
فرع األمراض وأمراض الدواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
الخالصة
تم التعرف على العالمات السمية السريرية واآلفات المرضية العيانية والنسجية للمستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل في كل من كبد
وأمعاء ذكور الجرذان .استخدم في ھذه الدراسة  ١٠٦من ذكور الجرذان البيض اللون من نوع وستر بأعمار تراوحت مابين  ٢-١شھر
وبأوزان تراوحت مابين  ٣٠٠ – ٢٥٠غرام .تم في التجربة األولية تحديد الجرعة المميتة الوسطية  LD50وذلك باالعتماد على طريقة
الصعود والنزول لـ  .Dixonأما التجربة الرئيسة فقد ھدفت إلى معرفة التأثيرات السمية المرضية للمستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل
في الجرذان ،وعند كل من األسبوع األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس أخذت خمسة جرذان من مجموعة السيطرة وعشرة
جرذان من المجموعة المعاملة حيث تم قتلھا وتشريحھا وجمع النماذج النسجية منھا .أظھرت النتائج أن جرعة  ٣٧٣,٣ملغم/كغم من وزن
الجسم وعن طريق الفم ھي الجرعة المميتة الوسطية للمستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل في ذكور الجرذان ،اما الجرعة المثالية التي
تؤدي الى ظھور العالمات السمية الواضحة دون حدوث الموت للذكور كانت  ٣٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم عن طريق الفم،حيث ادت
الى ظھور العالمات السريرية للتسمم خالل  ٢-١ساعة من اعطائھا وشملت ھذه العالمات فقدان الشھية والتجمع في مجاميع واالسھال
الدموي وازدادت ھذه العالمات شدة في االسبوع الثاني وتراجعت في نھاية التجربة .اما التغيرات المرضية العيانية فقد اظھرت النتائج بعد
اجراء الصفة التشريحية للجرذان احتقان االعضاء الداخلية وخاصة الكبد وعند فتح االمعاء كانت حاوية على مادة مخاطية لزجة القوام .اما
بالنسبة للفحص المرضي النسجي فقد لوحظ على خاليا الكبد التغير الدھني واحتقان الجيبانيات وارتشاح خاليا التھابية في الباحة الكبدية،
وظھر في االمعاء الدقيقة التنكس المخاطيني كما لوحظ توسف الخاليا الظھارية وفرط تنسج ظھارة االمعاء.

Pathological changes in liver and intestine of rats experimentally intoxicated by the
alcoholic extract of Citrullus colocynthis fruits
A. M. Rahawi and S. O. Youkana
Department of Pathology and Poultry Diseases, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
This study reports the clinical signs and gross and histopathological changes that occurred in liver and intestine of male rats
given alcoholic extract of citrullus colocynthis fruits. The LD50 was determined by the up-and-down method. The second part
aimed to determine the dose that does not cause death of rats but revealed the toxic effect of alcoholic extract of citrullus
colocynthis fruits and reveal the toxic signs and pathological changes at 1-6th week of treatment at 300 mg/kg, orally. Result
showed that the LD50 of citrullus colocynthis fruit extract was 373.7 mg/kg of body weight, while the dose of 300 mg/kg of
body weight was the best dose that lead to appearance of clinical signs of toxicity during 1-2 hours after administration. The
main clinical signs were depression, inappetance, accumulation in groups and hemorrhagic diarrhea; these signs increased in
the second week and decreased in severity at the end of the experiment. The gross pathological lesions were congestion of the
internal organs especially liver and mucus material was found in the intestinal lumen. The histopathological changes included
fatty change with congestion of sinosoids and infiltration of inflammatory cells in portal areas. Mucinous degeneration with
sloughing of epithelial cells and hyperplasia were seen in the intestine.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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المجھزة من بيت الحيوانات المختبرية واعطيت الماء الذي
اضيف بكميات كافية وبشكل حر  ،ad libitumوامتازت بدورة
ضوء طبيعية مقدارھا  ١٠ساعات ضوء  ١٤ /ساعة ظالم.

المقدمة
الحنظل نبات عشبي زاحف يتبع الفصيلة القرعية
 ،Cucurbitaceaeاالسم العلمي له  Citrullus coloycynthisومن
أسمائه الشائعة االخرى ھي الرقي البري والتفاح المر والعلقم
وغيرھا ،ونبات الحنظل أحادي المسكن تمتد سيقانه الزاحفة على
األرض بطول مترين ويمتد النبات بشكل زوايا خشنة الملمس مع
شعيرات حادة وأوراقه مثلثة الشكل ذات فصوص ريشية خشنة
الملمس وله أزھار ابطية الموقع صفراء اللون ،والثمرة كبيرة
تشبه البرتقالة في حجمھا ،ولونھا اخضر مخطط بقطر  ٥-٣سم
وعند النضج يتحول لونھا إلى اصفر ،وتحتوي الثمرة على لب
إسفنجي شديد المرارة والبذور قاتمة اللون ) .(١،٢ينتشر النبات
في اغلب مناطق شمال أفريقيا والصحراء الغربية الكبرى وشبه
الجزيرة العربية فضالً عن دول الخليج العربي والسودان )،(٣
أما في العراق فينمو النبات شمال منطقة الجزيرة وجنوبھا
والصحراء الجنوبية والغربية ،وكذلك في مدينتي الموصل
وكركوك ومنطقة السھل الرسوبي ) ،(٤يحتوي الحنظل على
مجموعة من المواد التي لھا تأثيرات مختلفة منھا فائدتھا في
الطب الشعبي فضالً عن تاثيراتھا السامة ومن ھذه المواد
الفالفونيدات  flavonoidsوالستيرويدات  steroidsوالفينوالت
 phenolsوالتيربينس  terpenesوزيوت طيارة volatile oils
والصابونين  saponinوالستريلول  .(٥،٦) citrillolلنبات الحنظل
تأثير على الحمل إذ وجد أن إعطاءه بجرعة عالية  ٢-١ملعقة
طعام لكل من اإلنسان والحيوان يحدث اإلجھاض مباشرة ،كما أن
لمسحوق ثمرة نبات الحنظل تأثيراً مسھالً إذ يسبب حاالت
اإلسھال الدموي والتھاب األمعاء الحاد الذي يمكن أن ينتھي
بالموت بسبب النخر الشديد لبطانة األمعاء فضالً عن النزف
وفقدان كميات كبيرة من الدم ).(٧
لذا فقد ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على العالمات
السريرية واآلفات المرضية العيانية والنسجية للمستخلص
الكحولي لثمرة نبات الحنظل في كل من كبد وامعاء ذكور
الجرذان.

الفحص السريري للجرذان
تم اجراء الفحص السريري لجرذان التجارب للتاكد من خلوھا
من اية اصابات مرضية قد تتداخل مع المواد التي سوف تستخدم
الحقا ً في التجارب عن طريق مالحظة المظھر والسلوك العام
لھا ،كذلك استخدم الفحص السريري لمالحظة ظھور عالمات
التسمم على الجرذان بعد اعطائھا المستخلص الكحولي لثمرة
نبات الحنظل من خالل مالحظة المظھر والسلوك العام للجرذان
ومراقبة اية تغيرات في التصرفات العامة لھا وكذلك استھالك
العلف والماء ).(٨
جمع ثمرة نبات الحنظل
تم الحصول على الثمرة من األماكن غير العمرانية في جامعة
الموصل في شھري كانون األول من العام  ٢٠٠٨وكانون الثاني
من العام  ،٢٠٠٩حيث أخذت ھذه الثمرات )الشكل  (١ووضعت
في الفرن الكھربائي بدرجة حرارة ْ ٢٩م لمدة  ١٥يوما ً من اجل
تجفيف الثمرة ).(٩

المواد وطرائق العمل
الحيوانات المستخدمة
استخدمت في تجارب الدراسة  ١٠٦من الجرذان بيضاء
اللون من نوع وستر Waster albino ratsمن الذكور فقط ،بعد ان
سريريا ،تراوحت اعمارھا مابين  ٢ – ١,٥شھراً
ً
تم فحصھا
واوزانھا  ٣٠٠-٢٥٠غرام وضعت في اقفاص بالستيكية خاصة
بتربية الجرذان بابعاد  ٣٥سم طوالً ×  ١٥سم عرضا ً ×  ١٥سم
ً
ارتفاعا ،ثم وضعت في الغرفة الخاصة بتربيتھا في بيت
الحيوانات المختبرية التابع لكلية الطب البيطري – جامعة
الموصل ،وكانت درجة الحرارة بين ْ ٢٤ -٢٠م واعطيت العليقة

الشكل ) :(١ثمرة نبات الحنظل الناضجة.
الحصول على المستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل
تم اخذ الثمرة الجافة التي كسرت الى اجزاء صغيرة وطحنت
وتم اخذ المسحوق الناتج ووضع في الجھاز المستخدم الستخالص
الثمرة .اذ تم اخذ  ١٠٠غرام من المسحوق وتم لفه في ورق
الترشيح ثم وضع في جھاز السوكسليت واضيف اليه  ٢٥٠مل
من الكحول المثيلي ووضع الجھاز في الحمام المائي بدرجة
حرارة ْ ٧٥م لمدة  ٢٠ساعة وبمعدل  ٤ساعات يوميا ً .فعند
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حددت اعلى تركيز اليمكن الوصول اليه ،حيث استخدمت تراكيز
 ٥٠و  ١٠٠و  ٢٠٠و  ٣٠٠و  ٣٥٠ملغم/كغم من وزن الجسم
عن طريق الفم ،حيث اعطيت عن طريق الفم للجرذان ،واختيرت
الجرعة على اساس ظھور العالمات السريرية الواضحة في
الجرذان وعدم حدوث الھالك ،حيث استخدم في ھذه التجرية ١٠
جرذان قسمت عشوائيا ً على خمس مجاميع ) ٢جرذ لكل
مجموعة(.
التجربة الرئيسية :تھدف ھذه التجربة الى دراسة التاثيرات
السمية لمستخلص ثمرة نبات الحنظل من خالل مالحظة العالمات
السريرية واالعراض المرضية والتغيرات العيانية والنسجية التي
تظھر على الجرذان بعد اعطائھا المستخلص الكحولي بالجرعة
التي حددت في الدراسة االولية )والتي كان مقدارھا  ٣٠٠مل/كغم
عن طريق الفم( وشملت ھذه التجربة مايلي:
ً
أ -مجموعة السيطرة :شملت على  ٣٠جرذا اعطيت الماء
المقطر طوال فترة التجربة )والتي كانت ستة اسابيع(.
ً
ب -المجموعة المعاملة :شملت على  ٦٠جرذا اعطيت
الجرعة لمرة واحدة والتي حددت اعاله وھي  ٣٠٠ملغم /كغم من
وزن الجسم.
وعند االيام  ٧و  ١٤و  ٢١و  ٢٨و  ٣٥و  ٤٢تم قتل عشرة
جرذان من مجموعة المعاملة وخسمة جرذان من مجموعة
السيطرة وتم تسجيل التغيرات المرضية العيانية في الكبد
واالمعاء ،وبعدھا اخذ عينات من ھذه االعضاء ووضعت في
محلول الفورمالين الدرائ المتعادل  %١٠لمدة  ٢٧ساعة لغرض
اجراء عمليات التقطيع النسيجي عليھا حسب طريقة ).(١٢

ارتفاع درجة حرارة الكحول المثيلي في القابلة فانه سوف يتبخر
ويذھب باتجاه المكثف الذي يعمل على تكثيفه واعادته الى حالته
السائلة حيث يتساقط بشكل قطرات على ورق الترشيح الحاوي
على مسحوق الثمرة وبعدھا يعود الى القابلة مرة اخرى عن
طريق خاصية االنابيب الشعرية وتستمر ھذه العملية لمدة ٢٠
ساعة .وبعدھا يتم اخذ المحلول المتكون ووضعه في جھاز
التجفيف  Lyophilizerولمدة  ١٥دقيقة من اجل ازالة الكحول
المثيلي منه والحصول على المستخلص الكحولي النقي ).(١٠
تحديد كمية المادة المستخلصة
بعد الحصول على المستخلص الكحولي توزن القابلة وھي
حاوية على المستخلص وقد تم وزنھا سابقا ً وھي فارغة ومن فرق
الوزنين يمكن الحصول على كمية وزن المستخلص الناتج من كل
 ١٠٠غرام من مسحوق الثمرة .وبعدھا اضيف الى المستخلص
كمية من الماء المقطر تتناسب مع حجم الجرعة المستخدمة ،حيث
كان حجم الجرعة المستخدمة عن طريق الفم  ٥مل /كغم من وزن
الجسم وحسب طريقة ).(١٠
تصميم التجارب
التجربة االولية :قسمت التجارب الى جزئين كان الھدف في
الجزء االول تحديد الجرعة المميتة الوسطية  LD50للمستخلص
الكحولي ،اما الجزء الثاني فقد ھدف الى تحديد الجرعة التي
تؤدي الى ظھور العالمات السمية الحادة على الحيوانات من دون
ان تؤدي الى حدوث الھالكات ودراسة تاثيراتھا على الجرذان
الحقا ً من الناحية النسجية والعيانية.
أ -الجزء االول :الھدف من ھذه التجربة ھو تحديد الجرعة
المميتة الوسطية  LD50للمستخلص الكحولي لمسحوق ثمرة نبات
الحنظل عن طريق التجريع بالفم واستخدم في ھذه التجربة )٦
جرذان( تراوحت اوزانھا مابين ) ٢٠٠ – ١٥٠غرام( وباستخدام
طريقة الصعود والنزول  up and downالمذكورة من قبل )،(١١
في البداية وباالعتماد على التجارب االولية تم اختبار جرعة
المستخلص الكحولي للثمرة  ٢٠٠ملغم  /كغم واعطائھا عن
طريق التجريع بالفم للحيوان االول كاول جرعة في التجربة حيث
لوحظ ان اعطاء ھذه الجرعة ادى الى ظھور التسمم الحاد على
الجرذان وتم تسجيل حدوث الموت او بقاء الحيوان حي بعد ٢٤
ساعة من التجريع وكان مقدار الزيادة او النقصان في جرعة
المستخلص الالحقة بمقدار ثابت ) ١٠٠ملغم/كغم( عن طريق
الفم وكان حجم الجرعة المعطاة بواقع  ٥مل/كغم ،وبتكرار ھذه
الطريقة بالصعود والنزول بمقدار الجرعة ولعدد من الجرذان
يمكن حساب الجرعة المميتة الوسطية للمستخلص الكحولي لثمرة
نبات الحنظل اعتماداً على الجدول المذكور من قبل ).(١١
ب -الجزء الثاني :كان الھدف من ھذه التجربة تحديد الجرعة
التي سوف تستخدم في التجربة الرئيسة اعتماداً على الجرعة
المميتة الوسطية للمستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل التي

النتائج
استخالص ثمرة نبات الحنظل
اظھرت النتائج المتعلقة باستخالص ثمرة نبات الحنظل ان كل
 ١٠٠غرام من ثمرة نبات الحنظل كان المستخلص الصلب لھا ٣
غرام من المستخلص الكحولي واعتبر ھذا ھو المحلول المؤسس
الذي يمكن الحصول على الجرعة المستخدمة للتجربة ،تم بعدھا
اذابة ھذه الكمية في  ٣٠مل من الماء المقطر حيث يصبح تركيز
مستخلص الثمرة نبات الحنظل  ١٠٠ملغم  /مل من المستخلص
النھائي.
التجربة االولية
تحديد الجرعة المميتة الوسطية  LD50للمستخلص الكحولي
لثمرة نبات الحنظل :تم تحديد الجرعة المميتة الوسطية
للمستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل التي بلغت  ٣٧٣.٧ملغم/
كغم عن طريق الفم من وزن الجسم كما موضح في الجدول .١
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جدول رقم ) :(١الجرعة المميتة الوسطية  LD50للمستخلص
الكحولي لثمرة نبات الحنظل.
القياسات
مدى الجرعة
اول جرعة اعطيت
اخر جرعة اعطيت
مقدار الزيادة
والنقصان في الجرعة
عدد الجرذان
المستخدمة
الجرعة المميتة
الوسطية
زمن ظھور العالمات
السريرية
العالمات السريرية

العالمات السريرية
لوحظ على الجرذان منذ بداية التجربة عالمات الخمول
وفقدان الشھية والتجمع ضمن مجاميع ازدادت ھذه العالمات شدة
لتصل إلى قمتھا مابين االسبوعين االول والثاني حيث لوحظ
اإلسھال الشديد الذي أدى إلى تلون فتحة المخرج باللون األصفر،
كذلك لوحظت بعض الحاالت الفردية من اإلسھال الدموي فضالً
عن قلة استھالك العلف وزيادة في استھالك الماء ،بعد ھذه الفترة
ومن األيام التالية من التجربة لوحظ انخفاض في حدة العالمات
السريرية وانخفاض شدة اإلسھال حتى اختفى بشكل نھائي عند
نھاية التجربة في االسبوع السادس.

النتيجة
 ٤٠٠ – ٢٠٠ملغم/كغم ،من وزن
الجسم عن طريق الفم
 ٢٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم
 ٣٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم
 ١٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم
) OO XOXOستة(

التغيرات المرضية العيانية Gross Pathological Changes
بعد اجراء الصفة التشريحية لجميع الجرذان لوحظ في
االسبوع االول احتقان في الكبد )الشكل  ،(٢وفي االسبوع الثاني
ازدادت شدة االحتقانات في االعضاء الداخلية مع تضخم الكبد
وفي االسبوعين الثالث والرابع لوحظت بؤر شاحبة منتشرة على
سطح الكبد باالضافة الى كونه دھني الملمس ،مع شحوب االمعاء
وعند فتحھا لوحظ وجود مادة مخاطية لزجة القوام.

 ٣٧٣,٧ملغم/كغم من وزن الجسم
وعن طريق الفم
 ٤ – ٢ساعات

الخمول وعدم استھالك العلف والتجمع
في مجاميع وعدم الحركة وعدم
التوازن عند محاولة الحركة
 Xتمثل موت الحيوان O ،تمثل بقاء الحيوان حيا ً.
تحديد الجرعة التي استخدمت في التجربة الرئيسة
من مالحظة العالمات السريرية واعداد الھالكات التي حدثت
في المجاميع الخمس التي اعطيت التراكيز  ٥٠و  ١٠٠و  ٢٠٠و
 ٣٠٠و  ٣٥٠ملغم/كغم من وزن الجسم عن طريق الفم ،لم يالحظ
على المجموعتين اللتين اعطيتا الجرعتان  ٥٠و  ١٠٠ملغم/كغم
من وزن الجسم اية عالمات سريرية لحدوث التسمم ولم تسجل
اية ھالكات في جرذان ھاتين المجموعتين ،اما بالنسبة للمجموعة
التي اعطيت الجرعة  ٢٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم فقد لوحظت
العالمات السريرية بعد  ٤-٢ساعة من اعطاء الجرعة )االسھال
الشديد والتجمع ضمن مجاميع( وكانت عالمات التسمم متوسطة
في شدتھا ولم تسجل اية ھالكات ،اما بالنسبة للمجموعة التي
اعطيت جرعة  ٣٠٠ملغم/كغم فقد لوحظت العالمات السريرية
للتسمم خالل  ٤-٢ساعة وكانت قوية في شدتھا وايضا ً لم تسجل
اية ھالكات في ھذه المجموعة ،اما بالنسبة للمجموعة التي
اعطيت الجرعة  ٣٥٠ملغم/كغم من وزن الجسم فقد لوحظت
العالمات السريرية خالل  ٢-١ساعة من اعطاء الجرعة وكانت
ايضا ً قوية في شدتھا وسجلت حالة ھالك الحد الجرذان بعد ١٨
ساعة من اعطاء ھذه الجرعة .وباالعتماد على العالمات
السريرية وشدتھا والھالكات في جرذان المجاميع تم اختيار
الجرعة  ٣٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم الجل استخدامھا في
التجربة الرئيسة.

الشكل ) :(٢احتقان الكبد لجرذ بعد مرور اسبوع من المعاملة.
التغيرات المرضية النسجية Histopathological Changes

الكبد
لوحظ في االسبوع االول من المعاملة وجود تنكس فجوي في
الخاليا الكبدية )الشكل  ،(٣مع احتقان الجيبانيات sinusoids
والوريد المركزي )الشكل  ،(٤وشوھدت التغيرات االنفة الذكر
نفسھا في االسبوع الثاني ،وفي االسبوع الثالث لوحظ تورم
الخاليا الكبدية مع ارتشاح خاليا التھابية اغلبھا لمفية وبخاصة في
الباحات البابية الكبدية  portal areasووجود نزف في الباحة البابية
)الشكل  ،(٥كم شوھدت التغيرات المذكورة نفسھا في االسابيع
الالحقة من التجربة وھي االسبوع الرابع والخامس والسادس.
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الشكل ) :(٣مقطع نسيجي في كبد جرذ بعد مرور اسبوع من
المعاملة يوضح التغير الدھني  fatty changeفي الخاليا الكبدية
)السھم( .الصبغة  .H&Eقوة التكبير .×١١٥

الشكل ) :(٥مقطع نسيجي في كبد جرذ بعد مرور ثالثة اسابيع
من المعاملة توضح تورم ونخر تجلطي في الخاليا الكبدية مع
ارتشاح خاليا التھابية )اغلبھا لمفية( والنزف في الباحة البابية
الكبدية )السھم( .الصبغة  .H&Eقوة التكبير ×.٧٠٠
االمعاء
تميزت افات االمعاء في االسبوع االول بظھور تغيرات
تنكسية تمثلت بالتنكس المخاطيني  mucinous degenerationفي
الخاليا المبطنة للغدد المعوية )الشكل  ،(٦وفي االسبوعين الثاني
والثالث لوحظ توسف الخاليا الظھارية في قمم الزغابات
وسقوطھا في التجويف )الشكل  ،(٧وفي االسابيع الرابع
والخامس والسادس لوحظ فرط تنسج  hyperlpasiaفي ظھارة
االمعاء مما ادى الى استطالة الزغابات )الشكل  ،(٨وانسالخ
بعضھا وسقوطھا في التجويف.

الشكل ) :(٤مقطع نسيجي في كبد جرذ بعد مرور اسبوع من
المعاملة يوضح احتقان الوريد المركزي والجيبانيات Sinosoids
)السھم( .الصبغة  .H&Eقوة التكبير ×.٧٥٠

الشكل ) :(٦مقطع نسيجي في امعاء جرذ بعد مرور اسبوع من
المعاملة توضح التنكس المخاطيني  mucinous degenerationفي
الخاليا المبطنة للغدد المعوية )السھم( .الصبغة  .H&Eقوة التكبير
×.١٥٠
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مجموعة من الباحثين الى ان المستخلص الكحولي ھو الطريقة
االفضل من اجل دراسة سمية ثمرة نبات الحنظل ).(٥،٩
كانت العالمات السريرية والتغيرات النسجية التي تمت
مالحظتھا في ھذه الدراسة متفاوتة الشدة وبحسب تركيز الجرعة
المعطاة وادى اعطاء ھذه الجرعة عن طريق التجريع بالفم الى
ظھور العالمات السريرية بعد مرور ٢-١ساعة من اعطاء
الجرعة وھذا يتطابق مع الدراسة التي اجريت على الفئران من
قبل ) ،(١٣حيث ظھرت العالمات السريرية بعد اعطاء الجرعة
 ٢٠٠ملغم/كغم من المستخلص الكحولي لثمار الحنظل عن طريق
الفم بعد  ٢ساعة .في حين ذكر الباحثان ) (٩ظھور عالمات
التسمم خالل نصف ساعة والتي تضمنت االسھال الشديد
والخمول ،عند اعطاء المستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل
بجرعة يومية بمقدار  ٥٠ملغم  /كغم في الخلب لمدة  ١٤يوم في
الجرذان ،ويعود السبب في ذلك الى ان الطريقة كانت في الخلب،
اذ يمتص بسرعة ثم يتوزع الى انسجة الجسم جميعھا حيث يكون
تاثيره اسرع ).(٩
تمثلت العالمات السريرية بشكل عام في الجرذان التي
جرعت بالمستخلص الكحولي لثمرة نبات الحنظل بالخمول
وفقدان الشھية والتجمع ضمن مجاميع ،كما لوحظت اضطرابات
ھضمية تمثلت بحدوث اسھال شديد ،كذلك لوحظت حاالت فردية
من االسھال الدموي فضالً عن قلة استھالك العلف وزيادة في
استھالك الماء ،وفي االسابيع االخيرة من التجرية لوحظ انخفاض
في حدة العالمات السريرية وانخفاض شدة االسھال وقد اشارت
الدراسة التي اجراھا الباحث ) (١٤الى ظھور عالمات سريرية
عند اعطاء ثمرة نبات الحنظل مع اوراق نبات الحرمل Rhazya
 strictaلالغنام التي تمثلت بحدوث اسھال شديد وانكاز ثم الترنح
والرقود والموت وقد اتفقت دراستنا الحالية مع الدراسة التي
اجراھا ) (١٣على الفئران حيث ادى اعطاء المستخلص الكحولي
للثمرة بجرعة  ٢٠٠ملغم/كغم عن طريق الفم الى حدوث اسھال
شديد في بداية التجربة واختفت شدة العالمات السريرية في االيام
االخيرة من التجربة.
ان سبب االضطرابات الھضمية يمكن ان يعزى الى وجود
مواد سامة فعالة تؤدي الى التخريش الموضعي لالغشية
المخاطية المبطنة للجھاز الھضمي بسبب المواد السمية والفعالة
في ثمرة النبات مما يقلل من امتصاص المواد الغذائية التي
اوضحتھا البقع النزفية وانسالخ الطبقة المخاطية لالمعاء وھذا ما
يتفق مع ماذكره الباحث ) ،(١٥وان ظھور الحاالت الفردية من
االسھال الدموي يعزى الى االذى الشديد الحاصل في الطبقات
المخاطية لالمعاء ) .(١٦وان االضطرابات الھضمية يمكن ان
تكون السبب في قلة الشھية والسبب في النقص الحاصل في
اوزان الجرذان ).(١٧
وقد لوحظت التغيرات المرضية في الجرذان التي جرعت
 ٣٠٠ملغم/كغم للمستخلص الكحولي لثمار الحنظل والتي اظھرت
عالمات سريرية ،فعند اجراء الصفة التشريحية للجرذان لوحظ

الشكل ) :(٧مقطع نسيجي في امعاء جرذ بعد مرور ثالثة اسابيع
من المعاملة توضح توسف الخاليا الظھارية في قمم الزغابات
وسقوطھا في التجويف )السھم( .الصبغة  .H&Eقوة التكبير
×.١٥٠

الشكل ) :(٨مقطع نسيجي في امعاء جرذ بعد مرور ستة اسابيع
من المعاملة توضح فرط تنسج  hyperplasiaالزغابات .الصبغة
 .H&Eقوة التكبير ×.١٥٠
المناقشة
تم استخالص ثمار نبات الحنظل بوصفھا مستخلصا ً خاما ً
باستخدام الكحول المثيلي ،وكان الھدف من الحصول على
المستخلص الكحولي الخام ھو معرفة وتحديد الجرعة المميتة
الوسطية والتي بلغت  ٣٧٣.٧ملغم/كغم من وزن الجسم عن
طريق الفم وثم تم تحديد الجرعة التي التؤدي الى حدوث الھالك
ولكن تؤدي الى ظھور العالمات السمية والتغيرات المرضية
العيانية والنسجية والتي كانت تبلغ  ٣٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم
وتم دراسة التغيرات المرضية العيانية والنسجية التي تظھر على
الجرذان جراء اعطاء المستخلص الكحولي للثمرة ،اذ اشار
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المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (٢٣٩-٢٣٣) ٢٠١٢ ،٣
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في االسبوعين االول والثاني احتقان في جميع االعضاء الداخلية
مع تضخم الكبد ،وفي االسبوعين الثالث والرابع لوحظ وجود
مناطق شاحبة منتشرة على سطح الكبد مع شحوب االمعاء ،اما
في االسبوعين االخيرين لوحظ شحوب االحشاء الداخلية جميعھا
وھذا يتفق مع الدراسة التي اجراھا الباحث ).(٧،١٨
وان االضطرابات الھضمية يمكن ان تكون السبب في قلة
الشھية والسبب في النقص الحاصل في اوزان الجرذان ) (١٧وقد
لوحظت التغيرات المرضية في الجرذان التي تعرضت بجرعة
 ٣٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم عن طريق الفم للمستخلص
الكحولي لثمار الحنظل والتي اظھرت عالمات سريرية ،وعند
اجراء الصفة التشريحية للجرذان لوحظت التغيرات العيانية وھذا
يتفق مع الدراسة التي اجراھا الباحث ) (٧على االغنام التي
اعطيت ثمرة نبات الحنظل بجرعة  ٨غم/كغم من وزن الجسم عن
طريق الفم لمدة  ١٠ايام ،وكذلك الباحث ) (١٨في الدراسة التي
اجريت على االغنام والماعز والتي اعطيت ثمرة نبات الحنظل
لمدة اسبوعين.
ان سبب االحتقان في االوعية الدموية واالعضاء المتنية
بسبب تاثير المواد الفعالة والسامة في المستخلص الكحولي للثمار
والتي سببت فرط الدم في االوعية الدموية مما يؤدي الى زيادة
كمية الدم الواردة في االعضاء وشحوب االغشية المخاطية
لالمعاء واصفرارھا ويدل ذلك على وجود التھاب القناة الھضمية
بسبب وجود المواد السامة والمخرشة لالمعاء ).(١٩
اما التغيرات المرضية النسجية في الكبد تميزت باالحتقان
وتورم الخاليا الحاد وتغير دھني وارتشاح خاليا التھابية وظھور
نخر تجلطي في الخاليا الكبدية وھذا يتفق مع الدراسة التي
اجراھا الباحثان ) (9على الجرذان باستخدام المستخلص الكحولي
لثمرة نبات الحنظل حيث الحظوا وجود نخر في الخاليا الكبدية
واحتقان في الجيبانيات والوريد المركزي ،وھذا يدل على ان
الكبد يؤدي دوراً رئيسا ً في عملية االيض ،حيث يتعرض لالذى
من جراء تعرض الحيوان للسموم العضوية وغير العضوية
والنباتات السامة اكثر من غيره من االعضاء ).(٢٠
ان السموم النباتية ھي احد مسببات حاالت تورم الخاليا الحاد
 hydropic degenerationوالتغير الدھني ) .(٢١كما ان حدوث
االنسالخ في الطبقة الظھارية لالمعاء يدل على وجود المواد
السامة والمخرشة في النبات التي تؤدي بدورھا الى حدوث
التھاب في الطبقة المخاطية وتحت المخاطية وكذلك فرط التنسج
والتنكس المخاطيني في الغدد المعوية ).(٢٢
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شكر وتقدير
يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب البيطري
لدعم مشروع البحث.
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